
Inschrijving bij de IND 
voor EU-onderdanen



Personen met de nationaliteit van een EU- 
of EER-lidstaat of Zwitserland (behalve 
Bulgarije en Roemenië) die langer dan  
3 maanden in Nederland (willen) verblij-
ven moeten zich inschrijven bij de IND.

Op Europees niveau is bepaald dat personen 
met de nationaliteit van een EU-lidstaat hun 
recht op vrij verkeer en verblijf in een ande-
re lidstaat eenvoudiger moeten kunnen uit-
oefenen. Dit geldt ook voor onderdanen van 
de EER-lidstaten en Zwitserland. Deze perso-
nen hebben voor verblijf in Nederland geen 
verblijfsdocument meer nodig, maar moe-
ten zich wel inschrijven bij de IND. Het doel 
van hun verblijf wordt dan geregistreerd.
In deze publicatie leest u hoe de inschrij-
vingsprocedure verloopt.

U moet zich inschrijven bij de IND als u aan 
de volgende drie voorwaarden voldoet:
1. U hebt de nationaliteit van één van de 

volgende landen: België, Cyprus, 
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, 
IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, 
Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, 
Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, 
Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd 
Koninkrijk, Zweden of Zwitserland. 

2. U verblijft langer dan 3 maanden in 
Nederland of u wilt langer dan 3 maanden 
in Nederland verblijven. 

3. U verblijft in Nederland omdat u in 
Nederland werkt (in loondienst of als zelf-
standige) of omdat u een opleiding in 
Nederland volgt. Ook kan het zijn dat u 
niet (meer) werkt. U moet dan wel op een 
andere manier in uw eigen onderhoud 
voorzien.

Wilt u als familielid van een persoon met de 
nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of 
Zwitserland in Nederland verblijven en hebt 
u zelf de nationaliteit van een EU- of EER-
lidstaat of Zwitserland (behalve Bulgarije en 
Roemenië), dan moet u zich ook inschrijven.

Bent u onderdaan van een EU- of EER-lid-
staat of van Zwitserland (behalve Bulgarije 
en Roemenië) en wilt u bij uw Nederlandse 
echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner 
verblijven? Dan moet u zich ook inschrij-
ven. U moet aantonen dat u of uw echt-
geno(o)t(e) of (geregistreerd) partner  
voldoende middelen hebt om in uw onder-
houd te voorzien.

Let op! U kunt zich pas inschrijven bij de IND als u 
ingeschreven staat in de gemeentelijke basisadmini
stratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente 
waar u woont. Voor informatie over hoe de inschrij
ving bij de gemeente verloopt en welke documenten 
u nodig hebt, kunt u het beste telefonisch contact 
opnemen met de gemeente.

Verblijf maximaal 3 maanden

Verblijft u maximaal 3 maanden in Neder-
land? Dan hoeft u zich niet in te schrijven 
bij de IND. U moet wel in het bezit zijn van 
een geldige identiteitskaart of een geldig 
paspoort.

Bent u familielid van een persoon met de 
nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of 
Zwitserland en hebt u zelf niet de nationali-
teit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitser-
land? Dan is de inhoud van deze publicatie 
niet op u van toepassing. U moet een ver-
blijfsdocument (bewijs van rechtmatig ver-
blijf ) aanvragen.

Bent u afkomstig uit Bulgarije of Roemenië?
Dan is de inhoud van deze publicatie niet op 
u van toepassing. U kunt een verblijfsdocu-
ment (bewijs van rechtmatig verblijf ) aan-
vragen.

Verblijfsdocument aanvragen

Een verblijfsdocument vraagt u aan bij de 
IND met het aanvraagformulier ‘Aanvraag 
om toetsing aan het EU gemeenschapsrecht 
(bewijs van rechtmatig verblijf )’. Het aan-
vraagformulier is verkrijgbaar bij de IND.  
U kunt het aanvraagformulier downloaden 
of bestellen via www.ind.nl, het algemene 
telefoonnummer van de IND: 0900 1234561 
(€ 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen 
met uw mobiele telefoon) of afhalen bij een 
IND-loket. Vanuit het buitenland belt u  
+31 20 889 30 45 (dit nummer is vanuit 
Nederland niet bereikbaar).

Als u langer dan 3 maanden in Nederland 
verblijft, moet u zich inschrijven bij de IND. 
Als u zich inschrijft, moet u het doel van  
uw verblijf aantonen met behulp van docu-
menten. Na inschrijving krijgt u van de IND 
meteen een verklaring van inschrijving die 
als sticker in uw paspoort (of ander identi-
teitsbewijs) wordt geplakt. De inschrijving 
bij de IND is gratis.

U belt naar de IND voor een afspraak via 
0900 1234561 (€ 0,10 p.m. plus de kosten 
voor het bellen met uw mobiele telefoon). 
U geeft aan dat u voor de afsprakenlijn belt. 
Aan de telefoon wordt gevraagd wat de 
reden van uw verblijf in Nederland is.  
U krijgt een afspraak bij een IND-loket in uw 
regio. U krijgt een bevestiging van de 
afspraak thuisgestuurd. Bij deze bevesti-
gingsbrief zit een inschrijfformulier dat u 
thuis in kunt vullen. Ook staat in de brief 
welke documenten u mee moet nemen naar 
de afspraak bij de IND. Voor inschrijving bij 
de IND is bijna altijd een bewijs van een 
ziektekostenverzekering nodig.

Let op! U kunt zich pas inschrijven bij de IND als u 
ingeschreven staat in de GBA van de gemeente waar 
u woont.

1. 
Waarom deze 
publicatie?

2. 
Wie moet zich 
inschrijven?

3. 
Voor wie is deze 
publicatie niet 
bedoeld?

4. 
Wat houdt de 
inschrijving in?

5. 
Hoe schrijft u zich in?
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Als u zich inschrijft bij de IND, bekijkt een 
medewerker van de IND of alles in orde is. 
Zo controleert de IND of u de juiste docu-
menten hebt meegenomen en of uw identi-
teitskaart of paspoort geldig is. U krijgt  
meteen na de inschrijving een verklaring 
van inschrijving. Dit gebeurt niet als de IND 
twijfelt aan uw rechtmatig verblijf, bijvoor-
beeld als het bewijs van een ziektekosten-
verzekering ontbreekt of als u niet kunt aan-
tonen met welk doel u in Nederland 
verblijft. In dat geval kunt u een nieuwe 
afspraak maken om alsnog de juiste docu-
menten te laten zien.

1. Inschrijven bij de gemeente waar u woont
2. Bellen met de IND om een afspraak te 

maken
3. De IND stuurt u een bevestiging van de 

afspraak met daarbij een inschrijf-
formulier

4. U vult thuis het inschrijfformulier in en 
verzamelt de benodigde documenten

5. U gaat naar het IND-loket voor de 
inschrijving

6. De IND controleert uw inschrijving en 
geeft u een verklaring van inschrijving. 
Dit is een sticker die in uw paspoort wordt 
geplakt of aan een ander identiteitsbewijs 
wordt gekoppeld

U kunt na inschrijving in principe voor 
onbepaalde tijd in Nederland verblijven.  
Als uw verblijf in Nederland eindigt, hoeft u 
dit niet te melden bij de IND. U moet zich 
wel uitschrijven bij de gemeente.

Als u 5 jaar of langer ononderbroken recht-
matig in Nederland verblijft, komt u in aan-
merking voor het verblijfsdocument 
‘Duurzaam verblijf burgers van de Unie’.  
Dit geldt ook als u de Bulgaarse of 
Roemeense nationaliteit hebt. Ten slotte 
geldt dit voor uw familieleden die zelf niet 
de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat 
of Zwitserland hebben, maar wel 5 jaar of 
langer ononderbroken rechtmatig verblijf 
bij een burger van de Unie hebben gehad.

U kunt het verblijfsdocument ‘Duurzaam 
verblijf burgers van de Unie’ aanvragen bij 
de IND. Voor het indienen van de aanvraag 
maakt u gebruik van het aanvraagformulier 
‘Aanvraag verblijfsdocument duurzaam  
verblijf voor burgers van de Unie en hun 
familieleden’. Deze kunt u downloaden via 
www.ind.nl, bestellen via het algemene 
telefoonnummer van de IND: 0900 1234561 
(€ 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen 
met uw mobiele telefoon) of afhalen bij een 
IND-loket. Vanuit het buitenland belt u  
+31 20 889 30 45 (dit nummer is vanuit 
Nederland niet bereikbaar). 

Over de kosten of de eventuele vrijstelling 
van het betalen van leges vindt u in deze 
publicatie geen informatie. Wilt u vooraf 
weten wat de kosten zijn, kijk op www.ind.nl 
of bel 0900 1234561 (€ 0,10 p.m. plus de  
kosten voor het bellen met uw mobiele 
telefoon).

6. 
Beoordeling van 
de inschrijving

7. 
De inschrijving 
in stappen

8. 
Als u 5 jaar of langer 
ononderbroken 
rechtmatig in 
Nederland verblijft

Taal van de documenten
Alle documenten moeten zijn opgesteld 
in het Nederlands, Engels, Frans of 
Duits. Is dit niet het geval? Laat de 
documenten dan vertalen door een 
vertaler die door een rechtbank is 
beëdigd en lever de vertaling en het 
document samen met de aanvraag in  
bij het IND-loket. Als u het document 
niet in Nederland laat vertalen door een 
bij de Nederlandse rechtbank beëdigde 
vertaler, maar in het buitenland, moet 
de vertaling ook gelegaliseerd zijn.

Buitenlandse documenten
Officiële buitenlandse documenten  
-zoals geboorteakten, ongehuwdver-
klaringen (niet ouder dan 6 maanden), 
huwelijksakten, rechterlijke beslissingen 
over adoptie en voogdij- moeten zijn 
gelegaliseerd of voorzien van een 
apostille stempel door de bevoegde 
autoriteiten van het land van afgifte - 
tenzij het document hiervan is uitge-
zonderd. Legalisatie kan veel tijd in 
beslag nemen. Begin dan ook enkele 
maanden voor het indienen van de 
aanvraag met het laten legaliseren of 
apostilleren in het land van herkomst. 
Voor meer informatie over de legalisatie 
of apostillevereisten voor documenten 
per land en de uitzonderingen hierop, 
kunt u bellen met het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, telefoonnummer 
+31 70 348 48 44 of kijk op  
www.minbuza.nl.
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Wat moet ik doen als ik op dit moment een  
verblijfsdocument EU/EER heb?
Verblijft u korter dan 5 jaar in Nederland?
Uw huidige verblijfsdocument blijft geldig. 
4 weken voordat uw document verloopt, 
kunt u een afspraak maken bij de afspraken-
lijn om u te laten inschrijven bij de IND.
Verblijft u 5 jaar of langer ononderbroken recht
matig in Nederland?
U kunt het verblijfsdocument ‘Duurzaam 
verblijf burgers van de Unie’ aanvragen. 

Hoe lang is de verklaring van inschrijving (de 
sticker) geldig?
De verklaring van inschrijving heeft geen 
geldigheidsduur. Het is een eenmalig bewijs 
dat u zich hebt ingeschreven bij de IND en 
rechtmatig verblijf hebt in Nederland.

Wat moet ik doen als mijn paspoort verloopt, 
waarin de sticker is geplakt?
U moet uw paspoort verlengen bij de autori-
teiten van uw land. Daarna kunt u een nieu-
we sticker bij de IND vragen, maar dat hoeft 
niet. U moet hiervoor een afspraak maken.

Wat moet ik doen als mijn verblijf in Nederland 
eindigt?
Als uw verblijf in Nederland eindigt, hoeft u 
dit niet te melden bij de IND. U moet zich 
wel uitschrijven bij de gemeente.

Wat zijn de gevolgen als ik mij niet inschrijf ?
Inschrijving is verplicht, maar als u zich niet 
inschrijft, heeft dat op dit moment geen 
gevolgen voor uw verblijfsrecht in 
Nederland. U mag in Nederland verblijven 
op grond van het EU-Verdrag, ook al schrijft 
u zich niet in. Als u zich niet inschrijft kan 
dit echter betekenen dat u geen beroep kunt 
doen op sociale bijstand en geen studie-
beurs of -lening kunt aanvragen.

Hebt u na het lezen van deze publicatie nog 
vragen? Ga dan naar www.ind.nl of neem 
contact op met de IND. Dit kan op verschil-
lende manieren.

Telefoon

De IND is bereikbaar via 0900 1234561  
(€ 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen 
met uw mobiele telefoon) op werkdagen 
van 9.00 uur tot 17.00 uur. Vanuit het bui-
tenland belt u +31 20 889 30 45 (dit nummer 
is vanuit Nederland niet bereikbaar).

Hebt u een vraag over de stand van zaken 
van uw lopende aanvraag? Houd dan de  
volgende gegevens paraat:

V-nummer, indien bekend•	
naam en voornaam (eventueel •	
meisjesnaam)
geboorteplaats en geboortedatum•	
nationaliteit•	

Brief of e-mail

Algemene vragen
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Afdeling Voorlichting
Postbus 3211
2280 GE  Rijswijk
E-mail: voorlichting@ind.minjus.nl

Bezoek

U kunt ook terecht bij een IND-loket. 
Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. 
Kijk op www.ind.nl voor de dichtstbijzijnde 
vestiging.

Klachten

Als u een klacht hebt over de wijze waarop  
u door de IND bent behandeld, adviseren 
wij u te kijken op www.ind.nl > 
Klantdienstwijzer > Contact > Ik wil een 
klacht indienen. Hier vindt u een klachten-
formulier. Dit formulier kunt u invullen, 
printen en per post sturen naar:
Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 5805
2280 HV  Rijswijk

Schrijft u liever zelf een brief? Stuur deze 
dan ook naar bovenstaand postadres.
U kunt ook bellen met de klachtenlijn van de 
IND. Het telefoonnummer is: 070 779 54 40.

Wonen, werken of studeren in Nederland

In deze publicatie vindt u alleen informatie 
van de IND. Gaat u in Nederland wonen, 
werken of studeren, dan moet u ook zaken 
regelen met andere onderdelen van de 
Rijksoverheid. Op de website  
www.newtoholland.nl vindt u wat u moet 
regelen, met welke overheidsinstantie en  
op welk moment.

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp) verplicht de IND u te informeren dat 
de IND de organisatie is die de gegevens van 
u verwerkt. De IND doet dit om vast te stel-
len of u in aanmerking komt voor de 
inschrijving. De minister van Justitie is hier-
voor verantwoordelijk. Vragen die u hebt 
over deze gegevensverwerking kunt u stel-
len door een brief te sturen naar de IND, 
Postbus 1200, 2280 CE  Rijswijk. U kunt hier 
ook vragen om een overzicht van de over u 
verwerkte gegevens. Naar aanleiding van dat 
verzoek kunt u vragen uw persoonsgegevens 
te wijzigen, te verwijderen of af te 
schermen.

10. 
Meer informatie

Deze publicatie is een uitgave van:
Immigratie- en Naturalisatiedienst
www.ind.nl

Aan de inhoud van de publicatie 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
Tekst uit deze uitgave mag onder 
bronvermelding worden gebruikt.
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9. 
Veelgestelde vragen
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